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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي-

 جامعة حيي فارس ادلدية-

 كلية احلقوق-

 : كرليفة ساميةاللقب واالسم-

 :أستاذة مساعدة  كلية احلقوق  جبامعة حيي فارس ادلدية )اجلزائر(الوظيفة والرتبة العلمية-

 74 45 56 54 76الهاتف: -

 pr.samiadroit@gmail.comالعنوان االلكتروني: -

 والممارسة الدولية. االتجاهات الفقهية استخدام القوة لتدابير إنسانية بين  عنوان المقال: -

 الملخص:
ظر عل  احلمل يًتك مسألة دلبدأ حظر استخدام القوة  يف العالقات الدولية،  ميثاق األمم ادلتحدة  إثر إقرار

 . ا فيها استخدام القوة العتبارات إنسانيةدب ، إطالقها، وإمنا أورد استثناءات اختلف الفقو الدويل بشأهنا
يتفق بال شك مع االذباه العادلي ادلعاصر لنشأة األمم ادلتحدة، ادلؤكد عل  كرامة  الستثناءاإن التسليم هبذا 
، وإقرار مجيع حقوقو األساسية، إال أن ىذا الطرح يصطدم مع العديد من ادلبادئ ادلقررة ااإلنسان وتعزيز احًتامه

رى ضمن ميثاق األمم ادلتحدة، واليت بات اجملتمع الدويل ادلعاصر يتأسس عليها كمبدأ حظر استخدام ىي األخ
، ذلك أن ىذا الطرح يفتح بابا واسعا لتدخل يف الشؤون الداخلية للدول القوة يف العالقات الدولية، ومبدأ عدم ا

عل  احًتام حقوق اإلنسان وحرياتو  أمام الدول للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى بدعوى محلها
األساسية، يف حني أن الدافع احلقيقي ذلذا التدخل ربقيق مصاحل خاصة، وىنا تكمن خطورة ىذا التصرف يف 

 خاصة إثر ازدواجية ادلعاملة يف الواقع الدويل. تأكيد شرعيتو

Lorsque le traité des nations unies a approuvé le principe de l’interdiction du 

recours à la force dans les relations internationales, cela n’était pas définitif, car il 

ya eu des exceptions tel que l’usage de la force pour des raisons humanitaires 

.l’adoption de cette règle d’exception se conjugue à l’aspect mondiale 

contemporain des nations unies basé sur la considération et le respect de la dignité 

de l’homme. 
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Ce sujet est confronté aux différents principes déclarés au traité des nations unies, 

et qui représentent la base de la communauté internationale tout comme les 

concepts de l’interdiction du recours à la force et non intervention dans les affaires 

internes d’un pays mais cela a laisser le champ libre pour les pays qui réalisent 

leurs intérêts personnels en proclamant l’instauration du respect des droits de 

l’homme. 

 دمة:مق
تعترب مسألة استخدام القوة يف العالقات الدولية من بني أىم الظواىر الطبيعية ادلرتبطة بادلصاحل القومية       

، وربقيق مصاحلها يف السيطرة عل  ثروات الدول األخرى، للدول، واليت تسع  من خالذلا للحفاظ عل  بقائها
للدول يف حسم خالفاهتا فيما بينها  وسيلة قانونية مشروعةحيث أباح القانون الدويل استخدام القوة، واعتربىا 

واحلصول عل  حقوقها ورفع الضرر عنها، شلا دفع إىل انتشار الفوض  يف العالقات الدولية خاصة يف ظل اعتبار 
 (1مبدأ استخدام القوة  كأحد مظاىر السيادة ادلطلقة للدول)
من مآسي يف العالقات الدولية، دفع باجملتمع الدويل  إثر ما خلفتو مشروعية استخدام القوة عل  إطالقها

إنشاء منظمة األمم ادلتحدة اعترب ميثاقها نقطة إىل السعي قدما للحد من ىذا االستخدام ادلطلق للقوة، فبعد 
من ادليثاق، واليت  4الفقرة  2البداية يف رلال دراسة الوضع القانوين الستخدام القوة دبوجب ما ورد ضمن ادلادة 

 (.2)ألزمت مجيع الدول باالمتناع عن اللجوء إىل استخدام القوة
القانون الدويل التقليدي  اعترب مبدأ حظر استخدام القوة  يف العالقات الدولية دبثابة ثورة عل  مفاىيم

، حيث اعترب مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد هبا  أصال من أصول القانون دبوجب ميثاق األمم ادلتحدة
 (3ويل العام ترد عليها استثناءات يف غايات زلدودة)الد

وإمنا أورد استثناءات  ،أن ميثاق األمم ادلتحدة مل يًتك مسألة حظر استخدام القوة عل  إطالقها ذلك
ع ىذه االستثناءات ما ورد ضمن ادليثاق، ومنهم من أقر أن فمنهم من أقر أن مجي ،لدويل بشأهنااختلف الفقو ا
عن  حظر استخدام القوة  غري منصوص عليها ضمن ادليثاق، باعتبارىا ال تتعارض  مع قواعد  ىناك استثناءات

 .(4القانون الدويل دبا فيها استخدام القوة العتبارات إنسانية)

                                                           

  1 .1،5،ص2011،2012أثر حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية، مذكرة ماجستري، جامعة ادلدية، كلية احلقوق، فايزة بورياح،  -
يوسف حسن يوسف، المحاكمات الدولية لمجرمي الحرب والتطهير العرقي وجرائم اإلبادة، المركز القانوني للدراسات القانونية، القاهرة،  -
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4
  



3 
 

، وتضمني ميثاقها العديد من ادلبادئ 1945إن ظهور منظمة األمم ادلتحدة ودخوذلا حيز الوجود عام 
عالقات الدولية، كمبدأ عدم التدخل من قبل ادلنظمة يف الشؤون اليت تكون من صميم العامة اليت ربكم سري ال

، جعل من الصعب استخدام دولة ما للقوة بغرض 2الفقرة  7السلطان الداخلي لدولة ما، ادلؤكد عليو يف ادلادة 
زادت حدة  محاية حقوق اإلنسان دون أن يقابل ىذا التصرف االعًتاض الشديد من قبل دولة أخرى، وقد

االعًتاض عل  ىذا التصرف إثر ما أكد عليو ميثاق األمم ادلتحدة من مبادئ خاصة مبدأ ربرًن استخدام القوة 
 منو، ىذا ما زاد من النقاشات احلادة حول مشروعية استخدام القوة حلماية حقوق 4الفقرة  2الوارد يف ادلادة 
مم ادلتحدة من التدخل دلنظمات الدولية دبا فيها منظمة األان ىذا مل دينع الكثري من الدول و اإلنسان، إال أ
 (.5تربير أعماذلا باالعتبارات اإلنسانية)العسكري و 

إن الواقع الدويل يؤكد بأن التدخل ربت مربرات إنسانية ليس بالظاىرة احلديثة يف مسار العالقات الدولية، 
قوة ظاىرة استخدام ال (، ذلك أن6سانية)حيث وجدت سوابق كثرية مورس فيها التدخل لتحقيق أىداف إن

إال أن ما ميز العالقات الدولية يف السنوات األخرية ىو أن أعمال  ،كن باحلديثةحلماية حقوق اإلنسان إذا مل ت
 (.7األمم ادلتحدة اإلنسانية قد اتسمت بالعنف أي اللجوء إىل استخدام القوات ادلسلحة ألىداف إنسانية)

الطرح يصطدم مع العديد من ادلبادئ ادلقررة ىي األخرى ضمن ميثاق األمم ادلتحدة، واليت  ذاهبإن التسليم      
الدافع  غري أن(،8)خدام القوة يف العالقات الدوليةبات اجملتمع الدويل ادلعاصر يتأسس عليها كمبدأ حظر است

 ازباذه عل  استخدام القوة احلقيقي ذلذا التدخل ربقيق مصاحل خاصة، ذلك أن التدخل اإلنساين الذي يعتمد يف
 (.9ادلسلحة يثري العديد من النقاشات بني ىذا التصرف وادلبادئ األساسية اليت يقوم عليها اجملتمع الدويل ادلعاصر)

يؤكد أن استخدام القوة ظاىرة طبيعية ، استخدمت لغايات أساسية، وأخذت يف التطور يف  ادلنطلقإن ىذا      
نظر إليها كوسيلة مشروعة لتسوية النزاعات يف العالقات الدولية إىل ربرديها بشكل قاطع ضوء القانون الدويل بال

                                                           
وجو رئيس الواليات ادلتحدة األمريكية ربذيرا لًتكيا  1840عرفت وقائع العالقات الدولية العديد من األمثلة الواقعية الستخدام القوة ففي عام -5

 1856ة عل  محاية الرعايا ادلسيحيني يف تركيا، حيث ألزمتها يف معاىدة باريس بسبب اضطهادىا لليهود يف دمشق ورودز، كما عملت الدول رلتمع
بالتعهد حبمايتهم، كما تدخلت فرنسا عسكريا يف سوريا حلماية ادلارونيني من أعمال العنف اليت وقعت بينهم وبني الدروز يف  1878ومعاىدة برلني 

لروسيا بسبب الطريقة غري اإلنسانية اليت كان يعامل هبا الثوار الوطنيني البولونيني،   دبلوماسيةأرسلت السلطات األوروبية بعثات  1863ويف عام  لبنان،
وىذا بسبب ادلذابح  1900يف الصني عام  "Boxersالواليات ادلتحدة األمريكية ورلموعة من الدول األوروبية القوة لقمع ثورة "كما استخدمت 

وقد أشارة الدراسات أن الواليات ادلتحدة األمريكية قد  1965األمريكية وبلجيكا يف أحداث الكونغو الواليات ادلتحدة اليت حصلت، كما تدخلت 
( راجع يف ذلك إبراىيم الدراجي، جردية العدوان و 1932-1812مرة يف أعوام)من  60استخدمت القوة ربت حجة االعتبارات اإلنسانية أكثر من 

 .296، 295، ص 2005الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، مدى ادلسؤولية القانونية الدولية عنها، 
وتركيا يف قربص  1961وتدخل اذلند يف باكستان الشرقية عام  1958من أىم ىذه التدخالت صلد تدخل الواليات ادلتحدة األمريكية يف لبنان -6

التدخل الدويل اإلنساين، دراسة فقهية ، راجع يف ذلك حسام أمحد ىنداوي، 1978وأدلانيا الغربية يف الصومال عام  1976وإسرائيل يف أوغندا 
 .227، 226ص دار النهضة العربية القاىرة، دون سنة النشر، ، وتطبيقية يف ضوء قواعد القانون الدويل

 .296ي، مرجع سابق، ص راجع إبراىيم الدراج،1999كوسوفو و والبوسنة واذلرسك  1992ال والصوم 1995مثلما حدث مشال العراق -7
 .9حسام أمحد ىنداوي، مرجع سابق، ص -8
 .9،10نفس ادلرجع السابق، ص -9
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دبقتض  أحكام القانون الدويل، إال يف حاالت استثنائية واليت من بينها محاية حقوق اإلنسان، شلا يقتضي منا 
   التالية: شكاليةاإل عل  اإلجابة

عن  كاستثناءاستخدام القوة  لمسألة تكريسها  دولي المعاصر في قواعد القانون ال مدى نجاعة ما           
التطرق إىل العالقة اليت باتت ىذا ما يقتضي منا   ؟ وإعمالها في الواقع الدولي لتدابير إنسانيةاألصل العام 

ية الستخدام القوة بغرض محامن خالل التطرق إىل أسس مشروعية  تربط استخدام القوة حبماية حقوق اإلنسان، 
 يف ضل ادلستجدات الراىنة.سان، وواقع ىذا التدخل العسكري حقوق اإلن

لقد اختلفت آراء الفقو : موقف الفقه الدولي المعاصر من استخدام القوة لتدابير إنسانية: المبحث األول
مسألة مشروعية التدخل اإلنساين بشأن الدويل بني مؤيد ومعارض وكل طرف معتمد عل  حجج معينة، 

ام القوة لتدابري إنسانية، فهناك من يرى أنو انتهاكا دليثاق األمم ادلتحدة الذي دينع اللجوء إىل استعمال واستخد
 .ويعتربه آلية حلماية حقوق اإلنسانوىناك من يقر ىذا االستخدام، القوة يف العالقات الدولية، 

يذىب أنصار ىذا االذباه إىل انية: : اآلراء الفقهية المعارضة الستخدام القوة العتبارات إنسالمطلب األول
عدم االعًتاف دبشروعية التدخل العسكري العتبارات إنسانية، وعدم اإلقرار بوجود مبدأ يربر التدخل، حيث أقر 

بأنو ال ينبغي احلديث عن حق التدخل، فادلبدأ الوحيد ادلقبول ىو عدم " Charles Rousseauxاألستاذ "
 ا االذباه عل  عدة مربرات أمهها:، وقد استند أنصار ىذ(10التدخل)

: اعتمد المفاهيميالفرع األول: مبررات معارضي استخدام القوة  العتبارات إنسانية المستندة على اإلطار 
 ات مستوحاة من الصياغة القانونية للنصوص األشلية:ارضو استخدام القوة عل  عدة مربر مع

يربر معارضو استخدام القوة العتبارات األممية: لمبادئ لنسانية أوال: مخالفة استخدام القوة العتبارات إ
إنسانية رفضهم ذلذا التصرف كونو خيالف العديد من مبادئ القانون الدويل اآلمرة، اليت نص عليها ميثاق األمم 

 (، وادلنصوص عليها يف ادلادة11ادلتحدة، وعل  رأس ىذه ادلبادئ قاعدة حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية)
من ميثاق األمم ادلتحدة، وادلؤكدة عل  امتناع أعضاء ىيئة األمم ادلتحدة عل  استخدام القوة أو  4الفقرة  2

وكانت سبس بالسالمة اإلقليمية  ،التهديد هبا يف العالقات الدولية إذا مل تكن تتفق مع مقاصد األمم ادلتحدة
 (.12واالستقالل السياسي ألي دولة)
تسع  إليو منظمة األمم ادلتحدة ىو حفظ السلم واألمن الدوليني، وقد مت وضع  إن اذلدف األساسي الذي

يف تعليقو عل  نص ىذه ادلادة إىل أن العبارات  "من أجل ربقيق ىذا اذلدف، ويذىب "ميشال فريايل 2/4ادلادة 
 العالقات ادلستعملة فيها تدل عل  أن احلرب ليست وحدىا ىي احملظورة، بل حيظر أيضا استعمال القوة يف

                                                           
 .231حسام أمحد ىنداوي، مرجع سابق، ص  -10
 نفس ادلرجع، نفس الصفحة. -11
 من ادليثاق. 4الفقرة  2راجع ادلادة -12
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الدولية، حىت وإن كان الباعث الستخدامها اعتبارات إنسانية، إذ يرى أن اللجوء إىل استعمال القوة، حىت وإن  
 كان من أجل محاية حقوق اإلنسان ال يتماش  وىدف األمم ادلتحدة ادلنصوص عليو يف الديباجة.

يقر معارضو استخدام واألمن الدوليين: ثانيا:مخالفة استخدام القوة العتبارات إنسانية لهدف حفظ السلم
" أن ىذا التصرف ال يتفق مع اذلدف الرئيسي لألمم Michelvirallyالقوة العتبارات إنسانية أمثال األستاذ"

ادلتحدة ادلتمثل يف صون السلم واألمن الدوليني، فاستخدام القوة حسب نظره حىت ولو ألغراض إنسانية يتناىف مع 
ن الدوليني، وإن كان احًتام حقوق اإلنسان ىدفا أمس  تسع  إليو األمم ادلتحدة، فال ىدف حفظ السلم واألم

جيب أن يسمو عل  غريه من األىداف، حبيث ال ديكن التضحية بأي ىدف من األىداف األساسية من أجل 
 (.13محاية حقوق اإلنسان )

برر أنصار  تندة على اآلليات الدولية:العتبارات إنسانية المسمبررات معارضي استخدام القوة  الفرع الثاني:
 الرافضني لفكرة التدخل باعتماد القوة العتبارات إنسانية يف الواقع العملي عل  عدة حجج من ضمنها:

برر أنصار الرافضني لفكرة أوال: مخالفة استخدام القوة العتبارات إنسانية  لموقف محكمة العدل الدولية:
إنسانية باستناد إىل موقف زلكمة العدل الدولية من ىذا التصرف، حيث أكدت  التدخل باعتماد القوة العتبارات

يف العديد من قراراهتا عل  عدم مشروعية أعمال التدخل، حىت تلك اليت تتم ربت مربر محاية حقوق اإلنسان، 
لتدخل وىذا ما تأكد يف حكمها يف قضية النشاطات العسكرية والشبو عسكرية يف نيكاراغوا، إثر إدانتها 

الواليات ادلتحدة األمريكية يف نيكاراغوا، بإشارهتا إىل أنو إذا كانت الواليات ادلتحدة األمريكية تبدي قلقها حول 
 ( .14حالة حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا، إال أن استخدام القوة ال يعد الوسيلة ادلناسبة حلماية حقوق اإلنسان )

التدخل يف الشؤون الداخلية للدول يف حكمها ادلتعلق بقضية كما أكدت زلكمة العدل الدولية عدم جواز 
حق التدخل ال ديكن تصوره إال يف شكل سياسة قوة بينت يف ادلاضي التعسفات اخلطرية »مضيق كورفو معتربا أن 

 (.15)«اليت ال ديكن أن ذبد لنفسها مكانة يف القانون الدويل، مهما تكن التناقضات اليت يعاين منها اجملتمع الدويل
ادلبدأ الذي أكدتو زلكمة العدل الدولية يف حكمها ادلتعلق بالنشاطات العسكرية وشبو العسكرية  ضمنو 

يف نيكاراغوا، الذي أعلنت فيو أن استخدام القوة ليس األسلوب ادلناسب لضمان احًتام حقوق اإلنسان، وأن 

                                                           
شؤون اجملتمع الدويل يف تقريرىا "جريان يف عامل واحد" أكدت من  إن النقاش ضمن ىذا الطرح تأكد وفق ما أقرتو من جانب آخر جلنة إدارة -13

كما أن ة،  خاللو عل  التكامل بني محاية حقوق اإلنسان وحفظ السلم واألمن الدوليني، مؤكدة بأن كلتا ادلسألتني تشكالن ىدفا مشًتكا لألمم ادلتحد
سان قد تأكدت بصورة جلية ضمن ادلسار العملي جمللس األمن، حيث أقر يف بيان لو الصلة الوثيقة بني حفظ السلم واألمن الدوليني ومحاية حقوق اإلن

بأن غياب احلروب والنزاعات العسكرية بني الدول ال يعين استتباب السلم واألمن الدوليني، بل سوء  31/01/1992إثر القمة ادلنعقدة بتاريخ 
، شلا يؤكد أن تدخل رللس األمن اعتمادا عل  التدابري العسكرية دبوجب ما ورد يف الفصل  األوضاع االجتماعية واإلنسانية يشكل هتديدا للسلم واألمن

من ضمنها ما  السابع مل يعد يقتصر عل  احلروب والنزاعات الدولية وغري الدولية بل امتد إىل العديد من ادلشاكل ادلطروحة عل  الساحة الدولية،واليت
 .58، ص 2010، مطبعة روغي، األغواط اجلزائر، 1يدي، التدخل و مسؤولية احلماية، الطبعةزلمد عب( راجع 13تعلق حبقوق اإلنسان )

 .305ابراىيم الدراجي، جردية العدوان و ادلسؤولية ادلًتتبة عنها، مرجع سابق، ص -14
 .183،184نفس ادلرجع السابق، ص-15
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(.إال أن احملكمة مل تعترب فعل تقدًن 16يربر قانونا)الدافع ادلبين عل  محاية حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا ال ديكن أن 
دولة ما مساعدات إنسانية لقوات أو أشخاص متواجدين خارج إقليمها تدخال غري مشروع، بشرط أن تكون 

 تلك ادلساعدات ذات طابع إنساين خالص.
الطرح فيما يتعلق  إن ىذااستخدام القوة العتبارات إنسانية  استنادا لسلطات مجلس األمن:  معارضةثانيا: 

بالسلطة ادلمنوحة جمللس األمن ادلرتبطة بتكييف انتهاكات حقوق اإلنسان عل  أهنا هتديد للسلم واألمن، وازباذ 
التدابري العسكرية الالزمة دبوجب ما ورد ضمن الفصل السابع من ميثاق األمم ادلتحدة يف ظل أحادية النظام 

فإن  ،عايري، فإذا كانت الدولة ذلا عالقة وطيدة مع الواليات ادلتحدة األمريكيةالعادلي يفتح الباب أمام ازدواجية ادل
رللس األمن يتغاض  عن ىذه االنتهاكات، ويقر بوجود انتهاكات حلقوق اإلنسان ضد الدولة اليت تتعارض 

 (.17مصاحل أمريكا معها)
ميثاق األمم ادلتحدة، جعلتو تارة من  39إن استناد رللس األمن عل  سلطتو التقديرية ادلستمدة من ادلادة 

يكيف انتهاكات حقوق اإلنسان عل  أهنا تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني، ويقرر التدخل العسكري لوضع 
اخلاص  4/05/1991ادلؤرخ يف  688حد ذلا، كما حدث يف العراق، حيث أكد  ىذا ضمن القرار رقم 

 (. 18بالعراق )
اخلاص بالتدخل يف الصومال أيضا منوذجا إلقرار  3/12/1992خ يف ادلؤر  794كما شكل القرار رقم 

انتهاكات حقوق اإلنسان يف الصومال، وقد مت التدخل عسكريا يف الصومال، دبوجب ىذا القرار، كما أن رللس 
األمن يف بعض شلارستو الواقعية الختصاصاتو دبوجب الفصل السابع من ادليثاق، كان يكيف التصرفات عل  أهنا 

نتهاك حلقوق اإلنسان وحيجم عن التدخل يف بعض األحيان، وىذا إثر ما وقع يف كوسوفو، دبوجب ما جاء بو ا
حيث أكد القرار عل  تدىور األوضاع يف كوسوفو، إال أنو مل  23/09/1998ادلؤرخ يف  1199القرار رقم 

 (.19يتوصل إىل إقرار التدخل عسكريا مثلما وقع يف الصومال والعراق)
أنصار معارضو التدخل العسكري باعتماد القوة العتبارات إنسانية إىل استغالل ىذه الفكرة استند 

ويقرون بأن الدافع اإلنساين ليس ىو ادلربر األساسي للسماح  ،واعتمادىا لتحقيق أغراض ومصاحل خاصة للدول
                                                           

اه،  كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة مولود معمري، تزي وزو، اجلزائر، محاية ادلدنيني أثناء النزاعات ادلسلحة، رسالة دكتور  جعفور إسالم، -16
 .185،186ص، 2014

، ومت التجاوز عن ىذه ادلمارسات يف مصلحيولقد عرفت معايري التدخل اإلنساين عسكريا تطبيقا انتقائيا استهدفت من خاللو دول معينة ألسباب -17
رغمت األمم ادلتحدة عل  إجراء استفتاء لتقرير ادلصري يف تيمور الشرقية حبجة حدوث انتهاكات فضيعة دول أخرى، حيث مت تدخل الدول الغربية وأ

، ىذا زيادة عل  1999حلقوق اإلنسان، ويف ادلقابل ذباىلت حق الشعب الشيشاين ادلنتهك ومسحت باإلبادة ضدىم من طرف اجليش الروسي سنة 
منطق قانوين أو إنساين عل  الرغم من انتهاكاهتا العديدة من اإلنسان يف فلسطني ويف الدول اجملاورة، ىذا استثناء إسرائيل من اخلضوع ألي شرعية أو 

مربرات إنسانية  باإلضافة إىل التعامل مع األكراد يف العراق وتركيا كمثال يؤكد التعامل وفق سياسة االزدواجية، حيت مت إصدار العديد من القرارات ربت
 .312،313.، 310إبراىيم الدراجي، مرجع سابق، ص مت التغاضي عل  نفس التصرف أمام تركيا يف تعاملها مع األكراد، ضد العراق، يف حني

 .59زلمد عبيدي، مرجع سابق، ص-18
 نفس ادلرجع السابق، نفس الصفحة.-19
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حاالت عديدة ضمن الواقع  بالتدخل الدويل، وإمنا ىناك دوافع ادلصلحة اخلاصة ذلذه الدول، وىذا ما تأكد يف
 (.20الدويل)

اعتمد كذلك الرأي ادلعارض إلعمال ثالثا: مخالفة استخدام القوة العتبارات إنسانية  استنادا لموقف الدول: 
القوة يف العالقات الدولية العتبارات إنسانية عل  حجة أن الدول األعضاء يف األمم ادلتحدة مل تقبل االلتزام 

ادلؤكدة عل  حظر استخدام القوة، إال بضمانات  4الفقرة  2ا يف ذلك ما جاءت بو ادلادة بأحكام ادليثاق، دب
مؤكدة ضمن ميثاق األمم ادلتحدة، وىذا يؤكد أن عجز رللس األمن عن شلارسة اختصاصاتو ادلتعلقة حبفظ السلم 

من  4الفقرة  2 نص ادلادة واألمن الدوليني البد وأن يؤدي إىل ربلل الدول األعضاء من التزاماهتا ادلؤكدة يف
 (.  21ادليثاق)

إن التسليم باحلجج اآلراء الفقهية المؤيدة الستخدام القوة العتبارات إنسانية: المطلب الثاني: مبررات 
الرافضة الستخدام القوة العتبارات إنسانية أمر ليس بادلطلق، وىذا راجع إىل ادلرحلة اليت كان يعًتف فيها القانون 

اللجوء إىل القوة يف العالقات الدولية بشرعية ما يًتتب عن ذلك من نتائج، كان من الصعب ذباوز الدويل حبق 
، رغم ما يصاحب التطبيق ادلعاصر ذلا من 4الفقرة 2ىذه ادلرحلة، جيعل ذلك من غري ادلناسب التنازل عن ادلادة 

 ( .22قصور يف الواقع)
مت االعتماد سانية استنادا إلى مضمون النصوص األممية: الفرع األول: تأييد استخدام القوة العتبارات إن

 عل  عدة حجج من ضمنها:
ن ىذا الواقع مل : إمن الميثاق 5الفقرة2أوال: عدم مخالفة استخدام القوة العتبارات إنسانية لنص المادة 

حاول إثبات شرعية  من ادليثاق، حيث برز فريق آخر 4الفقرة  2دينع من اهنيار احلجج ادلشككة يف شرعية ادلادة 
، 4الفقرة 2حلظر ادلقرر يف ادلادة مثل ىذه التدخالت ادلقررة حلماية حقوق اإلنسان معتربين إياىا زبرج من نطاق ا

ويرى بعض الفقو ضرورة وجود حق التدخل باعتبار إن الدوافع اإلنسانية كفيلة جبعل أي تدخل عسكري مباحا، 
نسان داخل إقليم ما يعد مربرا كافيا للتدخل، وىذا األخري غري زلظور ذلك أن االنتهاكات ادلتكررة حلقوق اإل

فالتدخل ادلعتمد للحد من االنتهاكات اجلماعية حلقوق األفراد مباح دبوجب أحكام ميثاق األمم ادلتحدة، وال 
تفسري ادلادة  ، وإمنا يعد استثناء من القاعدة، باالعتماد عل 4الفقرة 2ديكن إدراجو ضمن مفهوم ومنطوق ادلادة 

                                                           
زال عسكري يف مجهورية الدومينكان تذرعت حبماية األمثلة عل  مثل ىذا عديدة يف الواقع ذلك أن الواليات ادلتحدة األمريكية عندما قامت بإنو -20

تذرعت عل  لسان الرئيس "جونسون" حبماية األمن القومي ضد خطر الشيوعية، و كذلك رعان ما تراجعت عن ىذا ادلربر، و إنسانية، لكن س
يا األمريكيني ادلوجودين يف ىذا البلد و لكن يف كان يف البداية هبدف محاية الرعا  1983عندما==تدخلت الواليات ادلتحدة األمريكية يف جرينادا عام 

ع كان ألغراض إنسانية، لكن يف الواق  1989الواقع باعتباره قاعدة هتدد األمن القومي األمريكي، كذلك دلا غزت الواليات ادلتحدة األمريكية بنما عام 
و لكن يف الواقع حلماية شركات البًتول األمريكية، و كان ربت  كذلك ما حدث يف الصومال ربت شعار إعادة األمل،ألسباب إسًتاتيجية وسياسية، و 

 .  315، 314شعار اعتبارات إنسانية، راجع يف ذلك إبراىيم الدراجي، مرجع سابق، ص 
 .233حسام امحد زلمد ىنداوي، مرجع سابق، ص -21
 .234ص نفس ادلرجع السابق، -22
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اليت تقر بأن القوة احملظورة ىي تلك ادلوجهة ضد الوحدة اإلقليمية واالستقالل السياسي للدولة أو ضد أي ىدف 
دة ال يكون موجو من أىداف األمم ادلتحدة، ومن ىذا ادلنطلق فإن التدخل العسكري العتبارات إنسانية عا

وبالتايل سباشيا مع مقاصد وأىداف  ،ا يكون الغرض منو إنساينسيادة الدولة ادلتدخل فيها، وإمنللمساس بإقليم و 
 (.   23األمم ادلتحدة)

" حججو يف تأييده للتدخل العسكري العتبارات إلنسانية ال Reismanيعزز كذلك الفقيو األستاذ"
اعد اآلمرة من ادليثاق طادلا أنو يتوافق مع مقاصد األمم ادلتحدة ومعظم القو  4الفقرة  2خيالف أحكام ادلادة 

ادلنصوص عليها ضمن ادليثاق، والقانون الدويل الناظم الستخدام القوة، فمادام أن التدخل العسكري يستهدف 
وضع حد لالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، ويتم يف الوقت ادلناسب، وحيقق ىدفا مشروعا فاستخدام القوة 

فهو وسيلة لتحقيق  4الفقرة  2كا ألحكام ادلادة للدفاع عن حقوق اإلنسان عل  أوسع نطاق ال يشكل انتها 
مقاصد األمم ادلتحدة وغاياهتا، خاصة يف حالة عجز األمم ادلتحدة يف الوصول إىل حد للجرائم ادلتعلقة 

 (.24)نتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسانباال
ظر استخدام من ادليثاق حسب ىذا التوجو الفقهي يقتصر عل   أن ح 4الفقرة  2إن تفسري نص ادلادة 

القوة أو التهديد باستخدامها يف العالقات الدولية يقتصر عل  شلارسة ىذه القوة ضد السالمة اإلقليمية 
 .(25واالستقالل السياسي وأي طريقة ال تتفق مع مقاصد األمم ادلتحدة)

فإن ىناك   ذلكإضافة إىل ثانيا: استخدام القوة العتبارات إنسانية  استنادا إلى نصوص االتفاقيات الدولية:
، يقتضي بعدم 2/7رلموعة من النصوص يف ادليثاق، حسب ما جاء يف الفصل السابع الذي جيد أساس يف ادلادة

جواز التدخل باستثناء اإلجراءات القسرية، إن نص ىذه ادلادة دينع منظمة األمم ادلتحدة من التدخل يف الشؤون 
األخرية منو يتيح إمكانية تدخل الدولة يف الشؤون الداخلية لدولة  الداخلية للدول، غري أن التفسري الواسع للجملة

 أخرى بقرار من رللس األمن.
يسع  أنصار التدخل دوما إىل فرض قراءة واسعة ألحكام ميثاق األمم ادلتحدة، فًتى " جان كريباتريك " 

ب كثرية، أمهها اللجوء إىل القوة أن مبدأ حظر استعمال القوة ادلنصوص عليو يف ادليثاق، جيب تغيريه حاليا ألسبا
كما يرى  حقوق اإلنسان، ألن مبدأ عدم التدخلحرية و  ادلكرسة يف ادليثاق، مثلمن أجل الدفاع عن بعض القيم 

 .الدول "ماريو بيطاطي"، كان يسع  إىل محاية الدول الصغرى من ىيمنة
سبسك أنصار الرأي  مة العدل الدولية:ثالثا:  استخدام القوة العتبارات إنسانية  استنادا إلى موقف محك

ادلؤكد لفكرة التدخل باعتماد القوة العتبارات إنسانية بتفسري زلكمة العدل الدولية لنصوص حقوق اإلنسان ادلؤكد 
عليها ضمن ادليثاق باعتبارىا نصوصا ملزمة مثلما أقرتو احملكمة يف رأيها االستشاري يف قضية جنوب غرب 
                                                           

 .133، 132، 131، ص 1999، دار الكتاب احلديث، اجلزائرفوزي أوصديق، مبدأ التدخل والسيادة دلاذا و كيف؟ -23
 .57زلمد عبيدي، مرجع سابق، ص  -24
 .136حسام أمحد زلمد ىنداوي، مرجع سابق، ص - 25
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أدانت احملكمة حكومة جنوب إفريقيا بإخالذلا بالتزام دويل يقضي باحًتام حقوق اإلنسان  حيث -ناميبيا-إفريقيا
 (. 26شلا يشكل إهناكا حلقوق اإلنسان) ،باعتبارىا طبقت قواعد التمييز والفصل عل  أساس اجلنس واللون والقومية

إن ىذا الوضع الذي بات  ية:الفرع الثاني: المبررات اإلنسانية كأساس الستخدام القوة في العالقات الدول
 2يتعرض فيو اإلنسان النتهاكات جسيمة حلقوقو جعل من الضروري ادلوازنة بني حق الدولة ادلكرس يف ادلادة 

يف محاية الوحدة الًتابية والسالمة اإلقليمية، وبني محاية حقوق اإلنسان األساسية وصون كرامتو  4الفقرة 
 (.27اإلنسانية)

" عل  التدخل اإلنساين قائال بأنو جائز يف شؤون الدولة ادلتهمة خبرق حقوق اإلنسان علق الفقيو "أوبنهاًن
وىذا وفق ما تتميز بو  (28ىا بصفة سبس الضمري اإلنساين بأكملو )اا متجاىلة احلقوق األساسية لرعايعل  إقليمه

 حقوق اإلنسان.
تستند مسألة استخدام القوة العتبارات  أوال: عالمية حقوق اإلنسان كمبرر الستخدام القوة بغرض حمايتها:

إنسانية عل  مسألة عادلية حقوق اإلنسان  يف ظل تطور مبدأ اإلنسانية، حيث جعل من حقوق اإلنسان ذات 
 .(29)ها انتهاكصفة عادلية وأخرجها من اجملال احملفوظ للدول، وإلزام الدول  بالتدخل إثر 

يربر االذباه ادلؤكد عل  ضرورة  واألمن كمبرر الستخدام القوة:ثانيا: صلة حماية حقوق اإلنسان بحفظ السلم 
حفظ السلم واألمن الدوليني، لوثيقة بني محاية حقوق اإلنسان و التدخل العسكري حلماية حقوق اإلنسان بالصلة ا

أنو ما دام من أىداف األمم ادلتحدة حفظ السلم واألمن الدوليني ومحاية حقوق  "Lillichويعترب الفقيو "
ذلا صلة وثيقة هبذين اذلدفني، وىي ليست متناقضة ومتعارضة مع مقاصد األمم  4الفقرة  2اإلنسان، فإن ادلادة 

ادلتحدة، بل عل  العكس هتدف إىل تعزيز أحد أىم أىداف األمم ادلتحدة وىو محاية حقوق اإلنسان، ويربر ذلك 
ىو دلا يؤثر عل  السالمة  4الفقرة  2للمادة  بأن احلالة الوحيدة اليت يكون فيها، التدخل العسكري سلالفا

وال ديس بأي ىدف من األىداف األساسية لألمم ادلتحدة،  ،اإلقليمية واالستقالل السياسي للدولة ادلتدخل فيها
 (.30أما إذا كان يرمي إىل استعادة حقوق اإلنسان ادلنتهكة فهو مباح)

اعتمد أنصار الفقو ادلؤيد :لى اتفاقيات دوليةإتنادا ثالثا: استخدام القوة بغرض حماية حقوق اإلنسان  اس
للتدخل العتبارات إنسانية يف إقرارىم دلشروعيتو استنادا عل  أسس قانونية مؤكدة ضمن نصوص واتفاقيات 
ومعاىدات دولية تربر تدخل األمم ادلتحدة باستخدام القوة ألسباب إنسانية، فإن التأكيد عل  ىذا احلق ال يعد 

 (.31األساسية ادلقررة ضمن ميثاق األمم ادلتحدة) للمبادئقواعد سلالفا لل
                                                           

 .333إبراىيم الدراجي، مرجع سابق، ص  -26
  57زلمد عبيدي، مرجع سابق، ص  - 27
 ،.181جعفور إسالم، مرجع سابق، ص-28
.285، ص 3121ولي اإلنساني،  دار األكادمية، الجزائر، الطبعة األولى، أحمد سي علي، التدخل الد -

29
  

 .55زلمد عبيدي، مرجع سابق، ص - 30
 .334نفس  ادلرجع السابق، ص  31
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عل  حق األطراف يف أن تطلب من  1948لقد تأكد ىذا الطرح يف اتفاقية إبادة اجلنس البشري عام 
(،كما 32أجهزة األمم ادلتحدة ازباذ اإلجراءات ادلناسبة دلنع أعمال اإلبادة اجلماعية ادلقررة يف نصوص االتفاقية)

عل  أن أي دولة طرف يف االتفاقية من حقها أن  1973أيضا اتفاقية قمع الفصل العنصري ادلوقعة يف  أكدت
 (33تطلب من األمم ادلتحدة ازباذ اإلجراءات ادلناسبة دلنع ارتكاب جردية الفصل العنصري)

إن واقع ادلتغريات الثاني: واقع استخدام القوة لتدابير إنسانية في ظل المجتمع الدولي المعاصر: بحثالم    
اليت يشهدىا اجملتمع الدويل اليوم أظهرت مدى تأثري القوة دبعناىا يف إحداث ادلتغريات وتسخريىا لغايات  الدولية 

وأىداف صاحب القوة، وىنا يربز دور القوة يف صياغة شكل ومضمون القاعدة القانونية وتفسريىا، شلا يشكل 
وىذا من خالل العديد  (34 دائرة تلقي القرار وليس ادلشاركة يف صنعو.)خطرا عل  الدول النامية اليت أصبحت يف

 من األمثلة الواقعية نذكر منها:
إثر االنتهاكات  :والصومال العراق األسس القانونية الستخدام القوة العتبارات إنسانية في: المطلب األول

عة الدولية ضرورة التدخل وفق استخدام القوة يف كل من العراق والصومال أقرت اجلماللحقوق  اإلنسان  ادلتكررة 
 استنادا إىل قرارات أشلية. للحد من االنتهاكات

إن معاجلة واقع التدخل العسكري باستخدام الفرع األول: واقع استخدام القوة العتبارات إنسانية في العراق: 
اولة البحث عن التوافق ذلذا الواقع مع القوة يف العراق، والكشف عن األساس القانوين احملدد ذلذا اإلطار معناه زل

القانون الدويل، وىذا ما يضفي عل  مسألة استخدام القوة لتدابري إنسانية الطابع الشرعي، وخيرجو من دائرة 
 ( .35االهتامات اليت باتت تالحقو واليت كثريا ما تقر بافتقاره للشرعية الدولية)

ا من قبل الواليات ادلتحدة األمريكية لتأكيد قرارىا باحلرب لقد اختلفت ادلربرات واألسانيد ادلعتمد عليه
عل  العراق، فقد استندت عل  مجلة من األىداف سع  القانون الدويل حلمايتها، ومت انتهاكها من طرف العراق، 

، سواء فاعتربت الواليات ادلتحدة األمريكية أن التدخل العسكري وسيلة قانونية ناجعة حلماية قواعد القانون الدويل
تعلق األمر بتلك القواعد ادلتعلقة باحلد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو تلك الرامية إىل مكافحة اإلرىاب، 
                                                           

 من اتفاقية إبادة اجلنس البشري. 8راجع ادلادة  32
ردية اإلبادة وجردية الفصل العنصري كاستثناء من أحكام ادلادة إن ىاتني االتفاقيتني تشكالن أساس قانوين جييز ويقر بتدخل األمم ادلتحدة لقمع ج -33
، من ميثاق األمم ادلتحدة، شلا جيعل التدخل لقمع ىذين اجلرديتني أمر مشروع وغري سلالف لقاعدة حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية 4الفقرة  2

م بالغ األمهية حبقوق اإلنسان وآلية محايتها وىذا ما تقرر يف ديباجة ميثاق األمم ادلتحدة وىذا ادلفهوم متناسب مع ما أقره ميثاق األمم ادلتحدة من اىتما
األمم ادلتحدة أقر  ادلقررة وادلؤكدة عل  محاية األجيال القادمة ومن ويالت احلرب واحًتام احلقوق األساسية لإلنسان وكرامتو ادلتأصلة فيو، كما أن ميثاق

من اتفاقية التمييز  8راجع ادلادة ا يف ذلك تأكيده عل  تعزيز احًتام حقوق اإلنسان، وضماهنا لكل فرد دون سبييز، ضمن مقاصد األمم ادلتحدة دب
 .331منو، إبراىيم الدراجي، مرجع سابق، ص 55 ادلادة من اتفاقية التمييز العنصري، وديباجة ادليثاق و 8العنصري، وادلادة 

كام القانون الدويل، جدلية الشرعية وادلشروعية، اجلزء األول،  القضية أمام رللس األمن وزلكمة العدل الدولية، لوكريب وأح ميلود ادلذىيب، قضية -  34
 .60، ص ، القاىرة2000مركز احلضارة العربية،  معهد الدراسات والبحوث، الطبعة 

، 2002، 2001، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق، اجلزائر، طويل نصرية، التدخل اإلنساين، دراسة حالة، العراق، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري-35
 .18ص
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أو محاية حقوق اإلنسان، إن تضمني ميثاق األمم ادلتحدة عل  مبدأ ضرورة احًتام وتعزيز محاية حقوق اإلنسان 
جاء يف ديباجة ادليثاق، اليت أشارت إىل كون شعوب األمم  ادلنصوص عليو يف أكثر من ستة بنود، السيما ما

 (.36ادلتحدة يؤكدون من جديد إدياهنم باحلقوق األساسية لإلنسان وكرامة الفرد )
لقد استخدمت الواليات ادلتحدة األمريكية  قضايا حقوق اإلنسان ومحايتها كوسيلة للتدخل العسكري يف 

قضية انتهاك حقوق اإلنسان يف العراق إىل درجة ال ديكن إغفاذلا خاصة فيما  شؤونو الداخلية، وىذا نظرا دلا بلغتو
األقليات األخرى من األكراد يف كردستان وضد الشيعة و ضد  1968يتعلق باالنتهاكات اليت مارسها النظام منذ 

تبعها من وما  1980سياسة التمييز والقمع واالضطهاد، واليت ازدادت حدهتا بعد حرب اخلليج األوىل عام 
واحتالل الكويت عام  1988استعمال للسالح الكيماوي يف عدة مناطق من العراق، خاصة يف حلبجة عام 

 (.37واليت شكلت إخالال واضحا بااللتزامات الدولية و القيم اإلنسانية) 1990
ألشلي لقد أنشئ مكتب حقوق اإلنسان ضمن بعثة األمم ادلتحدة لتقدًن مساعدات للعراق دبوجب القرار ا

الصادر عن رللس األمن، حيث أوكلت لو مهمة تعزيز محاية حقوق اإلنسان يف العراق يقوم دبراقبة  1546رقم 
 (.38حقوق اإلنسان يف العراق و ربسني وضعها)

                                                           
، 2010محد نذير بن عرفة، األمم ادلتحدة و التدخل األمريكي يف العراق، مذكرة للحصول عل  شهادة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق، -م36
 .54، 53ص 

، حيث مت قتل  1988بلع انتهاك النظام العراقي حلقوق اإلنسان أوجو عام  تعد أحداث حلبجة كمربر النتهاك حقوق اإلنسان يف العراق واليت -37
ير الدولية ادلدنيني األكراد إثر اذلجوم باألسلحة الكيماوية الذي خلف انتهاكات فضيعة حلقوق اإلنسان بادلنطقة، وىذا ما كشفتو العديد من التقار 

ت العسكرية العراقية بشن ىجوم عل  منطقة حلبجة باستعمال األسلحة الكيميائية خالل كما قامت القوا، بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان يف حلبجة
قرية، إن كل ىذه االنتهاكات، وأمام قناعة اجملموعة الدولية دببدأ اإلنسانية ومشروعيتو حلماية  478وتدمري  5000أدى إىل وفاة  1988شهر مارس 

م ىذه االنتهاكات وطبقت التدخل اإلنساين دلا رأت أن الظروف زبدم مصاحلها شلا أضف  عليو حقوق اإلنسان، إال أهنا بقيت مكتوفة األيدي أما
فس الطابع االنتقائي، حيث تتدخل اجلماعة الدولية يف حاالت تشهد أهنا كانت فضيعة حلقوق اإلنسان كالعراق، وال تتدخل يف دول أخرى تشهد ن

كما شكلت أزمة اخلليج الثانية إثر غزو العراق لدولة الكويت يف   حقوق اإلنسان يف كل احلاالت،الوقائع رغم أنو يفًتض أن يطبق التدخل حلماية 
دبابة منعطفا حامسا زاد من االهتامات ادلوجهة للنظام العراقي بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان،  1800ألف جندي و 140جبيش قوامو  1990/8/2

وقض  عل  بنيتها األساسية، حيث مت إخضاع العراق لرصد دويل ومتابعة من رللس األمن إذ أصدر  واليت انعكست آثارىا يف شكل عقاب دمر العراق
لقد تورط النظام العراقي إثر حرب اخلليج الثانية يف انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف إطار قمع التمرد الكردي يف  مخسة عشر قرارا بشأن األزمة،

حيث اعتمد النظام العراقي أبشع وسائل القمع أدت إىل حرمان ادلواطن العراقي من أدىن حقوقو، دبا يف ذلك احلق الشمال والتمرد الشيعي يف اجلنوب، 
 (.37ساين فيو)يف احلياة إذ اعترب مربرا للتدخل يف العراق، باعتبار الوضعية ادلأساوية اليت طبعت حقوق اإلنسان يف العراق شكلت منطلقا للتدخل اإلن

 
صادرة عن مكتب حقوق اإلنسان يف العراق عن القلق الناجم عن عدم محاية حقوق اإلنسان االجتماعية واالقتصادية والثقافية،   كشفت تقارير -38

عراق سواء كما أكد ادلكتب عل  االستخدام ادلفرط للعنف واالعتقال اجلماعي، وعدد يف ذات السياق القضايا ادلثرية للقلق بشأن حقوق اإلنسان يف ال
  مر باإلعدام العاجل  خارج األطر القانونية وقتل ادلدنيني واالعتقاالت التعسفية، فقد لعب مكتب حقوق اإلنسان يف العراق دورا ىاما يفتعلق األ

ما مل ة، ككشف انتهاكات حقوق اإلنسان، إال أنو ما يؤخذ عليو أن التقارير اليت كشف عنها مل تشر إىل االنتهاكات اليت تقوم هبا القوات األمريكي
ني يف التجاوزات يتطرق إىل إمكانية إنشاء جلان ربقيق يف التجاوزات ادلرتكبة من قبل العراقيني أو األجانب، ومل يتناول مسألة إمكانية مساءلة ادلتورط

 .55،56، 54زلمد نذير بن عرفو، مرجع سابق، ص الواقعة يف العراق بشأن حقوق اإلنسان، 
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وق اإلنسان يف العراق شكلت إن الوضعية ادلأساوية اليت كشفت عنها تقارير اذليئات الدولية ادلعنية حبق
وعادلية حقوق اإلنسان اليت أصبحت زبرج عن  ،منطلقا للتدخل اإلنساين يف ىذه الدولة نتيجة اعتبارات إنسانية

النطاق احملجوز للدول، كما أن  تطور مبدأ اإلنسانية الذي يستوجب السعي لتخفيف معاناة البشر، ويقضي بأن 
يستوجب األمر محايتها شلا يضفي ادلشروعية عل  التدخل اإلنساين، إال أن  ىناك حقوق إنسانية أساسية للفرد

تأكيد ىذه ادلشروعية للتدخل يف العراق كان زلال للشك نظرا للتجاىل الدويل النتهاكات النظام العراقي حلقوق 
العراق، وبرر دول  واالنتقائية وازدواجية ادلعايري يف التدخل حلماية حقوق اإلنسان يف 1991اإلنسان قبل وبعد 

التحالف بتدخلهم يف العراق كان عل  أساس محاية حقوق اإلنسان مل يؤخذ عل  إطالقو إثر مجيع االنتهاكات 
(، واألمثلة عديدة عل  مثل ىذه 39ادلتكررة حلقوق اإلنسان واليت عاىن منها الشعب العراقي منذ سنوات)

قرية كردية تقع عل  احلدود مع إيران،  63د كردي وتدمري قائ 227ادلمارسات حيث قام النظام العراقي بإعدام 
 1985مواطن كردي يف أكتوبر  300قرية كردية وإعدام  450وواصل النظام العراقي اضطهاد الشعب بقصفو 

 (.40)1987حسبما كشفو تقرير ادلنظمة العربية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان  يف الوطن العريب لعام 
 678والقرار  رقم  665والقرار رقم   661د العديد من القرارات األشلية  دبا فيها لقرار رقم لقد مت اعتما

و كذلك القرار 51الذي أشار إىل أن رللس األمن يتصرف وفق الفصل السابع من ادليثاق وليس دبوجب ادلادة 
 (.41الذي مسح بالتدخل استنادا للفصل السابع دون موافقة العراق) 688رقم 

أمام الوضع يف الصومال أصدر رللس األمن الثاني: استخدام القوة ألغراض إنسانية في الصومال:  الفرع
اليت تعترب منعرجا ىاما يف تاريخ تدخل اجمللس يف ادلسائل  688، الالئحة رقم 1991أفريل  5بتاريخ 

ديدا للسلم واألمن الوضع يف الصومال بأنو يشكل هت حول (، وقد كيف اجمللس بعد نقاش حاد42)اإلنسانية،
ويعود سبب النقاش إىل األساس الذي مت عليو تكييف الوضع بأنو هتديد للسلم واألمن الدوليني، إذ   ،الدوليني

األمر الذي يشكل  كان رأي شلثل اإلكوادور ىو اعتبار الوضع ادلأساوي من التجويع الذي يعيشو ادلدنيني ىو
 ىناك دوال رأت خالف ذلك.األمن الدوليني، يف حني أن هتديدا للسلم و 

غري أن إمجاعا مت داخل اجمللس، خاصة بعد إدراك اجملتمع الدويل بأن الوضع الذي يعيشو ادلدنيون 
الصوماليون خيالف مقتضيات ضمري اإلنسانية، عل  تكييف الوضع يف الصومال بأنو يشكل هتديدا للسلم واألمن 

حالة إيصال ادلساعدات اإلنسانية إىل ادلدنيني احملتاجني إليها، الدوليني باالستناد إىل أساسني، أوذلما ىو است
وثانيهما ىو عجز احلكومة القائمة عل  توفري األمن للمدنيني الذين ديارس عليهم العنف من طرف اجلماعات 

ة يف ادلسلحة، وىو األمر الذي يشكل تطورا يف تفعيل احلماية ادلمنوحة للمدنيني، إذ رخص اجمللس باستعمال القو 

                                                           
 .30ص ،2013إلنساين يف العراق بني التربير اإلنساين والتوظيف السياسي،  دار اذلدى، اجلزائر، ختال ىاجر، التدخل الدويل ا -39
 .125ص  نفس ادلرجع، -40
.43،44نفس المرجع، ص  
41

  
 .195جعفور إسالم، مرجع سابق، ص-42
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االستثنائي شلا ومال الذي وصفو اجمللس بالفريد و غياب حالة العدوان، ويرجع ذلك خلصوصية الوضع يف الص
يستوجب ردة فعل سريعة واستثنائية، تتمثل يف ترخيص اجمللس باستعمال كل الوسائل الضرورية من أجل وضع 

واليات ادلتحدة األمريكية ادلتضمن وجوب توفري حد دلعاناة ادلدنيني الصوماليني، وىو االقًتاح الذي تقدمت بو ال
األمن يف الصومال من أجل ضمان تقدًن ادلساعدات اإلنسانية، وىو ما يقتضي استعمال القوة العسكرية من 
أجل القضاء عل  اخلطر القائم من جانب اجلماعات ادلسلحة اليت هتدد سالمة ادلدنيني الصوماليني وسالمة 

 (43إلنساين. )العاملني يف ادليدان ا
ادلتحدة األمريكية بسبب ارتكاهبا ذباوزات ضد الصوماليني،شلا زاد  وقد وجهت انتقادات حادة للواليات

 (.44من تأزم الوضع إذ ىي أول مرة تنسحب فيها ادلنظمة يف نزاع مل ينتو بعد)
عل  ادلسئولني عن  ادلتعلق بتوقيع العقاب 794يالحظ أنو إىل جانب ذلك يتم تفعيل مضمون الالئحة رقم   

انتهاكات قواعد القانون الدويل اإلنساين إذ مل تتم متابعة أي شخص،كما مل يتم إنشاء زلكمة جنائية خاصة 
 ( 45بالصومال كما ىو األمر بالنسبة إىل كل من رواندا ويوغوسالفيا)

اك حقوق اإلنسان اليت اعترب انته وسوريا: استخدام القوة ألغراض إنسانية في ليبياواقع   المطلب الثاني:
 .شهدهتا ليبيا وسوريا مؤخرا سببا للتدخل العسكري باستخدام القوة للحد من ىذه االنتهاكات

شلارسة االعتقاالت التعسفية وانتشار ظاىرة إن  :الفرع األول:  واقع استخدام القوة ألغراض إنسانية في ليبيا 
واجز عند مداخل ادلدن وادلعابر احلدودية، وإساءة معاملة االختفاء القسري ووضع العديد من نقاط التفتيش واحل

ادلدنيني وفق تقرير اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان، ىذا بإضافة إىل تعرض قوات القذايف إىل الرعايا األجانب يف 
 ليبيا، وشلارسة قوات القذايف لعمليات االغتصاب يف حق ادلدنيني من النساء، وقصف ادلدن بطريقة عشوائية

 . 2011باستخدام الصواريخ والقنابل، وىذا كلو جراء االحتجاجات اليت ظهرت يف ليبيا يف فيفري 
تبني مجمس األمن لمقرار  إثراستخدام القوة في النزاع الميبي لحماية حقوق اإلنسان المنتهكة إن     

نيين، مع أن المغة تعد المرة األولى التي أذن فيها مجمس األمن باستخدام القوة لحماية المد 3791
تضمنا نوعا  3791و 3791كما أن القرارين رقم ، 3791الموسعة تركت مجاال لمتدخل بموجب القرار 

 إلى من الخميط يجمع بين األهداف اإلنسانية واالعتبارات السياسية، وهذا ما دفع المجتمع الدولي 
 .(46)من تحريف مشروعية استخدام القوة لحماية المدنيين التخوف

شهدت سوريا يف فيفري استخدام القوة إثر النزاع السوري بغرض حماية حقوق اإلنسان:  الثاني: واقعفرع ال
احتجاجات زلدودة متصلة بقضايا الفقر والفساد وحرية التعبري وأغلب ىذه االحتجاجات كانت تدعو  2011

د األجهزة األمنية عل  ىذه إىل احًتام حقوق اإلنسان وإصالحات اقتصادية وسياسية وقانونية، وقد أدى ر 
                                                           

 .213صمرجع سابق،   ،  جعفور إسالم -43
 .215،216، صنفس ادلرجع السابق-44
 .216ص نفس ادلرجع السابق،-45
بشأن استخدام القوة في ليبيا. 2694و 2691راجع أحكام القرارات مجلس األمن  رقم  -

46
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ادلظاىرات إىل وقوع اشتباكات مسلحة، ويف ازبذت األزمة طابعا عنيفا ومسلحا، سبيز باستخدام القوة ادلفرطة ضد 
باعتبار القوات النظامية  2014ادلتظاىرين ادلدنيني، وىذا ما أشارت إليو ضمن تقرير رللس حقوق اإلنسان عام 

لحكومة نفذت عمليات عسكرية موسعة يف سوريا، دبا يف ذلك عمليات قتل مجاعي،  السورية والقوات ادلوالية ل
كما أشارت جلنة تقصي احلقائق إىل عدم استقاللية القضاء واالستخدام الواسع النطاق لالحتجاز التعسفي 

حىت  شلنول واحلبس االنفرادي، دون توجيو اهتامات، كما أقرت جلنة تقصي احلقائق أن النظام السوري انتهك بشك
من العهد الدويل اخلاص  14و 10و 9الفرد يف احلرية، وعدم احًتام معايري احملاكمة العادلة ادلقررة ضمن ادلواد 

 (.47باحلقوق ادلدنية والسياسية)
بل عنقودية وعرضت بذلك قناموقعا لضربات ب 35أن  "ىيومن رايتس ووتش"كما أقرت منظمة 

كما أدى النزاع ادلسلح يف سوريا ، لألسلحة وازباذ الدروع البشريةالقانوين السكان للخطر نتيجة االستخدام غري
إىل انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية، إذ أدت اذلجمات العسكرية إىل عرقلة تقدًن ادلساعدات الطبية 

فيها عمليات كما انتهك احلق يف الغذاء وادلساء خاصة يف ادلدن اليت جرت   ،للجرح  وادلرض  وحرماهنم منها
عسكرية واسعة النطاق، كما انتهكت اجلمهورية العربية السورية حرية التنقل وازبذت تدابري تقييد حرية مغادرة 

 (.48البالد وتعمدت استهداف األشخاص يف ادلعابر احلدودية وقتلهم)
ة، إال أن اجملتمع وأمام اجملازر واالنتهاكات ادلتعددة حلقوق اإلنسان يف سوريا جراء النزاعات يف ادلنطق

موقف رللس األمن يعد  ذلك أن تعددت أبعاده من إنسانية إىل سياسية وعسكرية يف موقفها من النزاع السوري، 
وىذا  ،من خالل القرارات ادلتخذة من طرفو يؤكد عل  مجود عملو وتعطي آلياتو بسبب اختالف مواقف أعضائو

والذي أكد فيو  14/04/2012ادلؤرخ يف  2042القرار رقم  من خالل القرارات اليت ازبذىا واليت من بينها
عل  نشر مراقبني دوليني لإلشراف عل  مسألة وقف إطالق النار وألزم النظام السوري بضرورة التزامهم بضمان 

 (.49وىذا ما رحب بو اجمللس الوطين السوري) ،حرية حركة ادلراقبني
الذي طالب بوقف فوري للقتال  21/04/2012بتاريخ  2043كما أصدر عل  األمن الدويل قراره رقم        

 (.50يوما) 15وخول لألمني العام زيادة بعثة ادلراقبني الدوليني وضرورة تقدًن تقرير خالل 
عرب فيو عن قلقو الشديد إزاء  2014بتاريخ فيفري  2039كما أصدر رللس األمن أيضا القرار رقم          

وريا، كما هتدد من خالل ىذا القرار عل  ضرورة احًتام مبادئ األمم ادلتحدة تدىور احلالة اإلنسانية يف س
وطالب مجيع األطراف بوضع حد فوري جلميع أشكال العنف واحلد من  ،التوجيهية لتقدًن ادلساعدة اإلنسانية

                                                           
مبدأ مسؤولية احلماية وتطبيقاهتا يف ظل أحكام ومبادئ القانون الدويل العام،  رسالة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  ن مصطف ، ر قزا - 47

 .424-423-422، صجامعة تلمسان اجلزائر
 .427-426، صنفس ادلرجع -  48
 .431نفس ادلرجع، ص  49
 .432نفس ادلرجع، ص-  50
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ة منها ما ل ادلًتتبانتهاكات الواقعة عل  القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، واعترب األفعا
(.51ومنها ما يدخل ضمن اجلرائم ضد اإلنسانية)يدخل ضمن جرائم احلرب    

 
ديكن أن خنلص إىل القول بأن  مسألة اجلهود الدولية يف تفعيل إعمال القوة لتدابري إنسانية  مازالت : خاتمة

ية حقوق اإلنسان عل  ادلستوى متعثرة، ورغم وجود اإلطار القانوين ادلنظم دلسألة استخدام القوة بغرض محا
أنصار التدخل العسكري العتبارات إنسانية إىل تأكيد شرعيتو باعتباره ال يتعارض وأىداف األمم وسعي  ،الدويل

ادلتحدة، وإمنا يأيت مؤكدا عل  ىذه األىداف باعتباره يضمن احًتام حقوق اإلنسان يف الدولة اليت يتم فيها 
، باعتبار أن أغلب 4الفقرة 2ًتاف بشرعيتو وعدم اعتباره خروجا عن ادلادة لذا يلزم حسبهم االع ،التدخل

النصوص القانونية ادلعنية بادلسألة  يكتنفها جانب من النقص واالختالل وعدم التوازن، ووجود  ثغرات قانونية 
الدويل يف ىذا  عديدة مت التنصل منها والتحايل عليها، دفع ىذا إىل كثرة االنتهاكات دلختلف قواعد القانون

، فمن خالل األسس القانونية ادلعتمد عليها يف القرارات ون الدويلالشأن، وىذا مرده إىل ازدواجية التعامل يف القان
الدولية ادلتعلقة باستخدام القوة العتبارات إنسانية يف كل من العراق والصومال وليبيا وغريىا ففي بعض األحيان 

امها للقوة العتبارات إنسانية، وأحيانا أخرى مل يكن استخدام القوة ىو آخر تنتهك سيادة ىذه الدول باستخد
اخليارات  حلماية حقوق اإلنسان، كما مل يكن ىناك تناسب بني استخدام القوة كوسيلة ومظاىر خرق حقوق 

 اإلنسان.
اك حلقوق اإلنسان وضرورة وبالتايل نرى ضرورة ربديد ادلعايري بدقة واليت من خالذلا يعترب تصرف دولة ما انته    

 التناسب بني اخلروق ادلتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان واستخدام القوة للحد منها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .433نفس ادلرجع، ص - 51
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